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Modlitwa – pytanie się
o wolę Bożą
posto∏ Pawe∏ w swoim czasie udzieli∏ chrzeÊcijanom rady: „Bez przestanku si´ módlcie”.
OczywiÊcie by∏ Êwiadomy tego, ˝e nie mo˝na si´
modliç nieprzerwanie przez ca∏y dzieƒ. Pomimo to stale
mo˝na szukaç powiàzania z Panem. ˚aden dzieƒ nie
powinien si´ rozpoczàç bez modlitwy. Je˝eli wstajemy, o
ile to mo˝liwe, natychmiast ukl´knijmy i módlmy si´,
tak˝e z ca∏à rodzinà, a wieczorem post´pujmy podobnie.
Zanim po∏o˝ymy si´ spaç, równie˝ ukl´knijmy i si´
pomódlmy. To mo˝emy czyniç regularnie ka˝dego dnia.
Zwyczajowo modlimy si´ te˝ przed posi∏kami. Bogu
dzi´kujemy za wszystko, co daje. Stàd te˝ prosimy, aby
pob∏ogos∏awi∏ posi∏ek. W ten sposób pojmuj´ regularnà
modlitw´. Bez przestanku si´ modliç mo˝e ponadto
oznaczaç, ˝e wcià˝ na nowo kieruje si´ myÊli do góry, do
Boga. Bez przestanku si´ modliç oznacza te˝ pytaç si´ o
wol´ Bo˝à.
Gdy m∏ody ch∏opak si´ zakocha i ma narzeczonà, a
nurtuje go pytanie, czy jest to partnerka na ˝ycie, wtedy
przecie˝ pyta o to mi∏ego Boga. Podobnie odwrotnie.
M∏oda dziewczyna, gdy pozna m´˝czyzn´, te˝ mo˝e pytaç
mi∏ego Boga, czy to on jest tym w∏aÊciwym. Je˝eli
uczynimy to z wiarà, to prze˝yjemy, ˝e Bóg udzieli
odpowiedzi. Sprawi, ˝e b´dziemy mieli prze˝ycia w
wierze, które jasno poÊwiadczajà, ˝e ten jest w∏aÊciwy lub
te˝ ta nie jest w∏aÊciwa.
Aposto∏ Pawe∏ udziela jeszcze kolejnej rady: „Za
wszystko dzi´kujcie”. Je˝eli si´ modli bez przestanku i ma
si´ prze˝ycia w wierze, to mo˝na te˝ byç wdzi´cznym.
Wdzi´cznym jest si´ te˝ wtedy, gdy zwraca si´ uwag´ na
to, co sprawia mi∏oÊç Bo˝a i kiedy si´ widzi, jakie drogi
toruje Pan. Aposto∏ Pawe∏ wraz ze swoim towarzyszem
Sylasem by∏ kiedyÊ w wi´zieniu. O pó∏nocy wielbili Boga
i Jemu dzi´kowali. Poznali, ˝e jednak sà w r´ku Bo˝ym.
Nikt nie móg∏ ich skrzywdziç bez dopustu Bo˝ego.
Dlatego te˝ nawet w takiej sytuacji byli radoÊni i wdzi´czni. Nagle zatrz´s∏a si´ ziemia, otworzy∏y si´ wszystkie
drzwi, a wi´zy si´ rozwiàza∏y. Byli wolni. Kiedy wielbi si´
Pana i jest si´ Jemu wdzi´czny, wtedy mo˝na prze˝ywaç
cuda.

A

(Z nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a)
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Młody chłopak poprosił o autograf.
Główny Apostoł wpisuje się do śpiewnika.

W dniach od 9 do 11 marca w Zurychu/Szwajcaria odby∏a si´
pierwsza Konferencja Aposto∏ów Okr´gowych 2009 roku.
Rozpocz´ta zosta∏a nabo˝eƒstwem G∏ównego Aposto∏a
w niedziel´ 8 marca w Tonhalle w St. Gallen.

G∏ówny Aposto∏
w St. Gallen - Szwajcaria
„Przede wszystkim serdecznie witam
tych aposto∏ów okr´gowych, którzy po raz
pierwszy biorà udzia∏ w tego rodzaju konferencji. W ostatnich miesiàcach w naszym gronie zasz∏y zmiany. Ustanowionych zosta∏o kilku nowych aposto∏ów
okr´gowych. Tak wi´c mamy tu dziÊ nowy sk∏ad”. Tymi s∏owami, w sobot´ wieczorem 7 marca, G∏ówny Aposto∏ przywita∏ w Zurychu wszystkich aposto∏ów
okr´gowych i aposto∏ów okr´gowych pomocniczych. Nowymi uczestnikami konferencji byli aposto∏owie okr´gowi:
Leonard Kolb (USA), Norberto Passuni
(Argentyna), Bernd Koberstein (Hesja/
Nadrenia/Palatynat/Sara) i Urs Hebeisen (Azja Po∏udniowo-Wschodnia).
Innà ma∏à nowoÊcià by∏o to, ˝e po raz
pierwszy nabo˝eƒstwo odby∏o si´ nie na
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zakoƒczenie, ale na rozpocz´cie konferencji. „To te˝ odbiega od dotychczasowego zwyczaju…”, stwierdzi∏ G∏ówny
Aposto∏, „zobaczymy, jak to si´ sprawdzi”.
Nabo˝eƒstwo w niedziel´ 8 marca odby∏o si´ w St. Gallen, po∏o˝onym oko∏o
dziewi´çdziesiàt kilometrów od Zurychu.
Na tej uroczystoÊci zgromadzi∏o si´ oko∏o
1000 wiernych z podokr´gu St. Gallen.
Miasto St. Gallen po∏o˝one jest oko∏o 700
m n.p.m. we wschodniej cz´Êci Szwajcarii.
Zosta∏o za∏o˝one w Êredniowieczu, a charakteryzuje si´ bogatà historià i sielankowà starówkà. Wielu braci i sióstr wià˝e
z tym miastem znanà postaç: G∏ównego
Aposto∏a Ernsta Streckeisena, który urodzi∏ si´ 19 paêdziernika 1905 roku w∏aÊnie
w St. Gallen .
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„Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką
zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę
jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie
sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez
nie wzrastali ku zbawieniu”.
– 1. Piotra 2, 1. 2 –

oi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry! Witam na
nabo˝eƒstwie i raduj´ si´,
˝e wraz z wami mog´ byç w gronie aposto∏ów okr´gowych i aposto∏ów okr´gowych pomocniczych. W naszych sercach uni˝my si´ wszyscy przed Panem,
majàc ÊwiadomoÊç: „Âwi´ty jest Pan”.
ÂwiadomoÊç Êwi´toÊci Bo˝ej musi nas
nape∏niaç na nabo˝eƒstwie. Âwi´ty jest
Pan, przed którym si´ uni˝amy, szukamy Jego bliskoÊci, a tym samym
wszystko Jemu przedk∏adamy, co nas
uciska jako zmartwienia i ci´˝ary.
Szczególnie wa˝ne jest to dziÊ, poniewa˝ ˝yjemy w czasie, który nie jest prosty. Wiele si´ mówi o kryzysie gospodarczym i jego skutkach. Takie zdarzenia nie przechodzà bez Êladu tak˝e

M

obok nas, a niejeden jest g∏´boko dotkni´ty. Co mo˝emy uczyniç? Udziel´
rady: „Wszelkà trosk´ swojà z∏ó˝cie na
niego”. (1. Piotra 5, 7) Przedstawiajmy
wszystko Panu! A co dopuszcza albo
wyznacza dla nas, to s∏u˝y do osiàgni´cia naszej dojrza∏oÊci i doskona∏oÊci. W takich warunkach szukajmy Jego
bliskoÊci i ufajmy Jemu.
We wspó∏czesnych uwarunkowaniach widz´ analogi´ do tego, co opisane jest w Objawieniu Jana. Tam jest
mowa o czaszach gniewu, które zostajà wylewane. (por. Obj. Jana 16) Opisy
sà ró˝ne, tak ˝e w szczegó∏ach nawet
nie mo˝na ich dok∏adnie wyjaÊniç, ale
to nie jest istotne. Decydujàce sà skutki z tym zwiàzane. W nadmienionym
rozdziale jest mowa, ˝e ludzie z bólu
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b´dà gryêli swoje j´zyki. (por. Obj.
Jana 16, 10) Zostali dotkni´ci, ale Bogu nie oddajà chwa∏y ani si´ do Niego
nie nawracajà, lecz nawet bluênià Bogu. To prze˝ywamy we wspó∏czesnym
czasie. Ludzie zakopujà si´ w tym, co
materialne i s∏ychaç, jak mówià: „Je˝eliby Bóg istnia∏…”. Nie wyciàga si´
w∏aÊciwych wniosków.
Wyciàgnijmy w∏aÊciwe wnioski, a
mianowicie w naszych troskach i potrzebach zwróçmy si´ do Pana i w takich sytuacjach tym bardziej serdecznie do Niego si´ módlmy i szukajmy
Jego bliskoÊci. W tym sensie post´pujmy màdrze, nawet jeÊli istnieje niejeden ucisk, niejedna niedola. Cz´sto
by∏o ju˝ nam mówione, ˝e czasy nie
b´dà ∏atwiejsze. My jednak jesteÊmy

pouczeni i przygotowani.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne, dotykajàce sedna ewangelii: „Odrzuciwszy
wi´c wszelkà z∏oÊç i wszelkà zdrad´, i
ob∏ud´, i zazdroÊç, i wszelkà obmow´”
– podsumowujàc: chodzi o od∏o˝enie
bezbo˝nego usposobienia! Nie chodzi
o to, aby zaniechaç to i owo, ale o zmian´ swojego usposobienia, o ujawnianie
si´ w usposobieniu Jezusa. Oznacza to,
˝e niejedno trzeba od∏o˝yç, z niejednym si´ rozstaç. W s∏owie biblijnym
przedstawione sà konkretne cechy
bezbo˝nego usposobienia. Chc´ si´
skoncentrowaç na dwóch, które zwróci∏y mojà szczególnà uwag´: Ob∏uda i
obmowa.
Ob∏uda, przed którà ostrzega∏ ju˝
Jezus, jest czymÊ bardzo z∏ym. Ob∏ud-

nik próbuje tak si´ zaprezentowaç
przed ludêmi, ˝eby dobrze wypaÊç.
Przy tym zapomina, ˝e decydujàcym
jest to, jakim jest przed Panem. W
przypadku ob∏udy chce si´ byç mile
widzianym u ludzi, a zapomina si´ o
Bogu. Przed Nim chcemy byç mile widziani. Niech to b´dzie motywem naszego myÊlenia i dzia∏ania. Ob∏uda zatruwa stosunek do Boga. To, ˝e ob∏uda
jest cz´sto spotykanà rzeczà ludzkà,
widaç na przyk∏adzie wydarzeƒ opisanych w PiÊmie Âwi´tym. MyÊl´ o
Ananiaszu i Safirze, którzy sprzedali
swojà rol´ i pozornie ca∏y dochód
przed∏o˝yli aposto∏om. Potajemnie
jednak cz´Êç zatrzymali dla siebie. To
jest ob∏uda.
Ananiasz i Safira chcàc si´ pokazaç
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dobrze przed ludêmi, zapomnieli o
Bogu, a to by∏o ich zgubà. (Dz. Ap. 5,
1-11) Wa˝ne jest, aby rzetelnie i szczerze wyst´powaç przed Bogiem. Odrzuciç wi´c wszelkà ob∏ud´ – ona zatruwa stosunek do Boga.
Obmowa – spójrzmy na to realistycznie. We wspólnocie, zw∏aszcza ma∏ej,
wszyscy znajà si´ dobrze nawzajem. Im
jest mniejsza i bardziej za˝y∏a, tym
wi´cej si´ o sobie wie i tym bardziej
sk∏ania si´ do mówienia o sobie, i to nie
zawsze dobrze.
Ob∏uda zatruwa stosunek do Boga.
Obmowa zatruwa wspólnot´! Nie pozwólmy si´ staç narz´dziem z∏ego. Nie
ulegajmy wp∏ywom ducha, który prowokuje obmow´, ale dajmy si´ prowadziç przez Ducha Bo˝ego. Wówczas
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W 1. rzędzie od lewej: apostołowie okręgowi:
Kitching, Barnes, Latorcai i Andersen;
W 2. rzędzie od lewej: apostołowie okręgowi:
Schneider, Vilor i Passuni;
W 3. rzędzie apostoł okręgowy pomocniczy Fendt

zbory b´dà stabilne, b´dzie serdeczna
wspólnota, jeden drugiemu b´dzie
ufa∏, a tym samym b´dzie wiele pokoju
i radoÊci. Post´pujmy màdrze!
Druga cz´Êç s∏owa biblijnego g∏osi:
„jako nowonarodzone niemowl´ta, zapragnijcie nie sfa∏szowanego duchowego mleka”. Uwag´ mojà zwróci∏o
s∏owo: „zapragnijcie”. Chodzi o pragnienie tego, co dobre i Boskie. Pragnienie tego, co grzeszne, tak˝e mo˝na
sobie wyobraziç. Na to niebezpieczeƒstwo jesteÊmy nara˝eni. My jednak˝e chcemy pragnàç tego, co dobre,
„nie sfa∏szowanego duchowego mleka”, czyli S∏owa Bo˝ego. Jak dziecko

˝yje z mleka, tak te˝ ˝yjemy ze S∏owa
Bo˝ego. Mowa jest jeszcze o „nie
sfa∏szowanym duchowym mleku”. Nie
chodzi o jakieÊ urojone s∏owa, ale o te
dane od Boga, cudowne, wznios∏e i
Êwi´te s∏owa. Tych pragniemy.
MyÊl´ o Marii. Ona pragn´∏a s∏yszeç
S∏owo Paƒskie. Gdy Jezus przyby∏ i
mia∏a okazj´ s∏uchania, to zapomina∏a
o wszystkim innym. Pozwala∏a nawet
na to, by jej siostra sama pracowa∏a,
˝eby tylko wykorzystaç chwil´.
Jak wyglàda nasze pragnienie w odniesieniu do S∏owa Bo˝ego? Os∏abienie pragnienia S∏owa Bo˝ego jest niebezpieczne! Im wi´ksze jest pragnienie
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S∏owa Bo˝ego, tym wi´ksze jest Bo˝e
b∏ogos∏awieƒstwo. Gdy s∏abnie pragnienie prze˝ywania bliskoÊci Pana,
s∏uchania Jego S∏owa, to jak chcielibyÊmy przyjàç b∏ogos∏awieƒstwo. Wówczas te˝ nie prze˝ywa si´ wiary. Wewn´trznie jest si´ pustym i poch∏oni´tym tym, co ziemskie i materialne. Pragnienie S∏owa Bo˝ego jest rzeczà tak
wa˝nà, ˝e nie mo˝e zostaç utracone.
Przypominam sobie dawne czasy –
gdy aposto∏ s∏u˝y∏ w jakimÊ zborze, to
kap∏ani z okolicznych zborów póêniej
telefonowali i pytali o s∏owo z nabo˝eƒstwa aposto∏a. Chcieli koniecznie
wiedzieç, co nowego zosta∏o przekazane dla narodu Bo˝ego. Zadam pytanie: A jak dziÊ wyglàda zainteresowanie treÊcià nabo˝eƒstwa? Przy tym
chodzi mi o to, abyÊmy sami siebie
sprawdzili, jak rzeczywiÊcie pragniemy
S∏owa Bo˝ego.
Pragnienie darów Bo˝ych. Czy pragniemy ∏aski? To równie˝ jest wa˝ny
temat. Na ka˝dym nabo˝eƒstwie mo˝emy przyjàç ∏ask´, ale czy w naszych
sercach jeszcze jest pragnienie jej, czy
te˝ jest to tylko sprawa obrzàdku?
Grzesznica, która przysz∏a do Jezusa,
uczyni∏a wszystko, aby sprawiç Jemu
radoÊç. Umy∏a Mu nogi i namaÊci∏a je,
a przy tym roni∏a ∏zy. Ta kobieta pragn´∏a ∏aski. By∏a Êwiadoma swojej winy.
Syn Bo˝y to widzia∏ i dlatego ustosunkowa∏ si´ do jej postawy s∏owami:
„Wiara twoja zbawi∏a ci´, idê w pokoju”. (Ew. ¸ukasza 7, 50)
Jak pragniemy prze˝ywania bliskoÊci Bo˝ej? Piotr w szczególnej sytuacji
jasno okreÊli∏ swoje stanowisko.
Na pytanie, czy pozosta∏a dwunastka

te˝ chce odejÊç od Pana, odpowiedzia∏:
„Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz
s∏owa ˝ywota wiecznego”. (por. Ew.
Jana 6, 67. 68) On chcia∏ pozostaç z
Panem, prze˝ywaç Jego bliskoÊç. Czy
w naszych sercach tak˝e ˝yje pragnienie pozostania u Pana i prze˝ywania
Jego bliskoÊci. Czy pragniemy widzieç
Pana? OdnoÊnie tego sà pi´kne przyk∏ady w PiÊmie Âwi´tym: Symeon w
Êwiàtyni oczekiwa∏ pociechy Izraela.
Pragnà∏ zobaczyç Pana. A gdy Dzieci´
zosta∏o przyniesione do Êwiàtyni, to
móg∏ rozpoznaç obiecanego Mesjasza,
Zbawiciela. Koniecznie chcia∏ prze˝yç
wype∏nienie si´ danej mu obietnicy.
My chcemy prze˝ywaç Pana, Jego
widzieç, a w Jego dniu zostaç przyj´tymi.
Zacheusz nie by∏ cz∏owiekiem, który
prowadzi∏ ˝ycie bez zarzutu, ale chcàc
koniecznie zobaczyç Syna Bo˝ego,
wdrapa∏ si´ na drzewo. W ten sposób
móg∏ zobaczyç przechodzàcego Pana i
jego pragnienie si´ spe∏ni∏o.
Jak my pragniemy zobaczyç i prze˝yç Pana, us∏yszeç Jego S∏owo i przyjàç
∏ask´?
Jakie wielkie jest nasze pragnienie
bycia godnym na dzieƒ Paƒski? Czy to
pragnienie nape∏nia nasze ˝ycie i jest
naszym najwy˝szym celem? Czy to pragnienie ma priorytet? „…jako nowonarodzone niemowl´ta, zapragnijcie
nie sfa∏szowanego duchowego mleka,
abyÊcie przez nie wzrastali ku zbawieniu”. Kto chce wzrastaç i dojrzewaç na
dzieƒ Paƒski, ten musi respektowaç te
s∏owa. Musi mieç pragnienie prze˝ywania Pana. Czasami mo˝na mieç
wra˝enie, ˝e w naszym czasie nie jest to

rzeczà oczywistà. Ró˝ne sà tego powody, wÊród których dominujà niewyobra˝alne propozycje i mo˝liwoÊci sp´dzania czasu i kszta∏towania swojego
˝ycia. Nie chodzi mi tu o pot´pienie
czegokolwiek, ale o to, abyÊmy wytyczali sobie granice. Je˝eli si´ korzysta z
wszelkich propozycji, to ginie pragnienie „nie sfa∏szowanego duchowego
mleka” – S∏owa Bo˝ego. Zwa˝ajmy
wi´c na to, abyÊmy ograniczali ró˝ne
wp∏ywy i propozycje naszego czasu.
Koncentrujmy si´ na tym, co istotne,
na osiàgni´ciu udoskonalenia duszy,
wzmocnieniu w wierze i wzrostowi ku
zbawieniu.
Nie mo˝e zabraknàç pragnienia S∏owa Bo˝ego, darów Bo˝ych i tego, co
oferowane jest z góry. Równolegle z
tym pragnieniem mamy te˝ od∏o˝yç
wszelkà z∏oÊç, wszystko, co wià˝e si´ z
ludzkimi s∏aboÊciami. Choç pozostaniemy grzesznikami, gdy˝ jesteÊmy ludêmi oraz podlegamy grzechowi i
sk∏onnoÊciom do grzechu, to jednak
chciejmy odrzuciç cechy usposobienia,
które dzielà nas od Boga, w szczególnoÊci ob∏ud´ i obmow´, czyli to, co zatruwa. Przestrzegajmy S∏owa Bo˝ego i
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post´pujmy wed∏ug niego. Niechby
Pan udzieli∏ nam swojej pomocy. Obiecuj´ wam, jeÊli ktoÊ tak b´dzie post´powa∏, to prze˝yje Pana i nie b´dzie
rozczarowany. W∏aÊnie to daje doÊwiadczenia w wierze, a tak˝e zapewnia prze˝ywanie Pana i Jego prowadzenia oraz pozwala poznaç, ˝e Pan
jest z nami, ˝e Pan jest obecny.
Dodam ma∏e prze˝ycie, które mia∏em w minionych dniach. By∏em w Pakistanie, gdzie przeprowadzi∏em nabo˝eƒstwo dla umar∏ych. Bez przeszkód
mog∏em byç razem z braçmi, a tak˝e
przeprowadziç nabo˝eƒstwo, które
odby∏o si´ w sali konferencyjnej pewnego hotelu. By∏o nas tam razem
ponad osiemset dusz. By∏o bardzo
pi´knie.
Dzieƒ póêniej w tym hotelu zakwaterowa∏a si´ dru˝yna krykietowa.
Dosz∏o do rozlewu krwi, a niektórzy
nawet stracili ˝ycie. Kiedy coÊ takiego
si´ s∏yszy, wtedy staje si´ ca∏kiem ma∏ym i si´ mówi: „Dzi´kuj´ mi∏y Bo˝e,
˝e czuwa∏eÊ nad nami”. Widz´ to jako
znak Bo˝ej pomocy i zachowania.
Wcià˝ na nowo mo˝na to prze˝ywaç,
kiedy pragnie si´ Pana!

N A U K A

I

P O Z N A N I E

B∏ogos∏awieƒstwa z „Kazania na górze” sà formà
b∏ogos∏awionych ˝yczeƒ rozpowszechnionych
ju˝ w Starym Testamencie. Przez Jezusa
Chrystusa zyska∏y nowe znaczenie.

Tekst

Błogosławieństwa

beztroskim bycie bogów. Wczesne chrzeÊcijaƒstwo na podstawie wiary w Chrystusa przej´∏o tradycj´ b∏ogos∏awienia
zmar∏ych na napisach nagrobkowych.

(Ew. Mateusza 5, 2-12)
„B∏ogos∏awieni ubodzy w duchu,
albowiem ich jest Królestwo Niebios.
B∏ogos∏awieni, którzy si´ smucà,
albowiem oni b´dà pocieszeni.
B∏ogos∏awieni cisi,
albowiem oni posiàdà ziemi´.
B∏ogos∏awieni, którzy ∏aknà i pragnà sprawiedliwoÊci,
albowiem oni b´dà nasyceni.
B∏ogos∏awieni mi∏osierni,
albowiem oni mi∏osierdzia dostàpià.
B∏ogos∏awieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglàdaç b´dà.
B∏ogos∏awieni pokój czyniàcy,
albowiem oni synami Bo˝ymi b´dà nazwani.
B∏ogos∏awieni, którzy cierpià przeÊladowanie z powodu
sprawiedliwoÊci,
albowiem ich jest Królestwo Niebios.
B∏ogos∏awieni jesteÊcie, gdy wam z∏orzeczyç i przeÊladowaç was b´dà i k∏amliwie mówiç na was wszelkie z∏o ze
wzgl´du na mnie!
Radujcie i weselcie si´, albowiem zap∏ata wasza obfita jest
w niebie; tak bowiem przeÊladowali proroków, którzy byli
przed wami”.

B∏ogos∏awieƒstwa w Starym Testamencie
W starotestamentowej literaturze màdroÊciowej, na
przyk∏ad w Psalmach albo w Ksi´gach Proroczych znajdujemy przyk∏ady b∏ogos∏awieƒstw, którymi mogà byç s∏owa
b∏ogos∏awieƒstwa, uwielbienia, wzywania pomocy, napomnienia i pouczenia:
„B´dziesz szcz´Êliwy i dobrze ci si´ powiedzie”. (Psalm
128, 2); „Szcz´Êliwa jesteÊ, ziemio, której król jest
szlachetnego rodu”. (Kazn. Salom. 10, 17); „B∏ogos∏awiony
mà˝, który polega na Panu, którego ufnoÊcià jest Pan!”.
(Jeremiasza 17, 7) Pouczajàce b∏ogos∏awieƒstwa cz´stokroç
zawierajà jako dodatek obietnic´: „Szcz´Êliwy mà˝, który nie
idzie za radà bezbo˝nych ani nie stoi na drodze grzeszników,
ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w
zakonie Pana i zakon jego rozwa˝a dniem i nocà. B´dzie on
jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydajàce swój
owoc we w∏aÊciwym czasie, którego liÊç nie wi´dnie, a
wszystko, co uczyni, powiedzie si´”. (Psalm 1, 1-3) W b∏ogos∏awieƒstwie uwypuklona postawa staje si´ warunkiem do
uzyskania obiecanego zbawienia, wsparcia, szcz´Êcia.
Logika pobo˝noÊci narodu starego przymierza dostrzega
w b∏ogos∏awieƒstwach motywy do post´powania i dzia∏ania w
taki sposób, aby przyrzeczone b∏ogos∏awieƒstwo sta∏o si´
rzeczywistoÊcià. W wyniku tego b∏ogos∏awieƒstwa coraz
bardziej nabierajà charakteru apelu i pog∏´biajà tendencj´
do postrzegania b∏ogos∏awieƒstwa jako skutek w∏aÊciwego
post´powania. Tym samym b∏ogos∏awieƒstwo postrzegane
jest jako to, co jest obliczalne, a nawet osiàgalne poprzez
celowe dzia∏anie ludzi. Zatem postawà b∏ogoÊci nie jest ju˝
∏askawa przychylnoÊç Boga do ludzi, ale w∏asne osiàgni´cia,
zapewniajàce dzia∏ w zbawieniu.
Takiemu sposobowi myÊlenia przeciwstawiajà si´ b∏ogos∏awieƒstwa Jezusa. Stojà w sprzecznoÊci ze starotestamentowy-

Rodzaje b∏ogos∏awieƒstw
B∏ogos∏awieƒstwa sà formà przekazu wyst´pujàcà w
Starym, jak i Nowym Testamencie. W greckim obszarze
j´zykowym, jako styl literacki poczàwszy od Homera, znana
jest forma s∏awienia zwana makaryzmem (gr. makarios =
szcz´Êliwy, b∏ogi, b∏ogos∏awiony). Makaryzmy zyska∏y popularnoÊç w staro˝ytnoÊci jako napisy nagrobkowe („b∏ogos∏awieni umarli”). Zmarli byli uznawani b∏ogos∏awionymi,
poniewa˝ wed∏ug wyobra˝eƒ poetów zostali uwolnieni od
ziemskich zmartwieƒ i pró˝noÊci ˝ycia, a majà wspó∏udzia∏ w
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niemo˝noÊci, aby w∏asnymi si∏ami zdobyç zbawienie i
ca∏kowicie polecajà si´ ∏asce Bo˝ej.
Trzecie b∏ogos∏awieƒstwo nawiàzuje do starotestamentowych s∏ów: „Lecz pokorni odziedziczà ziemi´ i rozkoszowaç
si´ b´dà obfitym pokojem”. (Psalm 37, 11) „Cisi” z trzeciego
b∏ogos∏awieƒstwa odpowiadajà „pokornym” z Psalmu 37, 11.
Chodzi wi´c o tych, którzy znoszà z∏oÊç i niesprawiedliwoÊç i
czekajà na to, aby Bóg da∏ im to, co prawe.

mi doÊwiadczeniami i tradycyjnymi wyobra˝eniami o pobo˝noÊci oraz o b∏ogos∏awionym i udanym ˝yciu.

Odwrócony Êwiat?
B∏ogos∏awieƒstwa Pana nie mówià o tych, którzy sà mocni,
bogaci, majà osiàgni´cia, ale o s∏abych i ubogich. Nale˝y przy
tym stwierdziç, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa nie sà pocieszeniem dla
tych, którzy w ˝yciu mieli niepowodzenia. Nie sà te˝ przeciwstawnym wyrazem do porzàdku obowiàzujàcego w
Êwiecie, ale wskazujà na rozpocz´ty wraz z Jezusem
Chrystusem czas zbawienia. Czas ten rozpoznawalny jest
przede wszystkim po tym, ˝e oferowana jest pomoc ubogim
i cierpiàcym, reprezentantom zewn´trznej strony Êwiata
wymagajàcego zbawienia: „Âlepi odzyskujà wzrok i chromi
chodzà, tr´dowaci zostajà oczyszczeni i g∏usi s∏yszà, umarli
sà wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia”. (Ew.
Mateusza 11, 5) Jak w tej wypowiedzi Jezusa, b´dàcej
odpowiedzià na powàtpiewanie Jana Chrzciciela, jest mowa
o szczególnym gronie, tak te˝ b∏ogos∏awieƒstwa skierowane
sà do tych, których los ulega zmianie przez Chrystusa.
Dlatego te˝ mogà byç b∏ogos∏awionymi, poniewa˝ przez
Chrystusa dostàpili zbawienia, którego nie mogliby osiàgnàç
inaczej.

B∏ogos∏awieƒstwa jako obietnice czasu koƒcowego
Na przyk∏adzie trzeciego b∏ogos∏awieƒstwa mo˝na stwierdziç, ˝e chodzi o przyrzeczenie dotyczàce czasu koƒcowego.
Przyrzeczenie to jest niczym lustro dla Êwiata, pokazujàce
przeciwny obraz: Nie mo˝ni i pot´˝ni, ale pokorni i cisi
posiàdà ziemi´. Zatem b∏ogos∏awieƒstwa wyra˝ajà zawsze
sprzeciw wobec istniejàcego Êwiata. Ukazujà odwrócenie
stosunków: Wyrachowaniu ksi´cia tego Êwiata przeciwstawiony jest nowy porzàdek ustanowiony przez Chrystusa. Na
tym Êwiecie tak˝e nie mo˝e byç nasycone ∏aknienie i pragnienie sprawiedliwoÊci. Dopiero wraz z nadejÊciem Królestwa
Bo˝ego zapanuje sprawiedliwoÊç. Zbawienie, obiecane b´dàcym w potrzebie, sta∏o si´ ju˝ rzeczywistoÊcià w Jezusie
Chrystusie. Dlatego te˝ zbawienie to, podobnie jak Królestwo Bo˝e, poza wymiarem przysz∏oÊciowym, ma te˝ wymiar
teraêniejszy. Gdzie jest Jezus Chrystus, tam ju˝ nasta∏o
panowanie Bo˝e i cz´Êciowo przestajà obowiàzywaç porzàdki
tego Êwiata.
Ostatnie b∏ogos∏awieƒstwo wskazuje na to, co prze˝yjà
pierwsi chrzeÊcijanie. BezpoÊrednio te s∏owa sà skierowane
do uczniów Jezusa, którzy z powodu wyznawania Chrystusa
muszà cierpieç przeÊladowania i z∏orzeczenia, a tym samym
stajà si´ podobni do proroków w zakresie ich ziemskich
cierpieƒ i niebieskiej nagrody. Tak˝e ostatnie b∏ogos∏awieƒstwo uwidacznia jego paradoksalny charakter: PrzeÊladowania i cierpienia nie sà powodem do obawy i przygn´bienia,
ale do radoÊci i dumy, poniewa˝ zmiana sytuacji wynikajàca
z wydarzeƒ zbawiennych zwiàzanych ze Êmiercià i zmartwychwstaniem Chrystusa zosta∏a zapoczàtkowana ju˝ wczeÊniej poprzez zwiastowanie ewangelii.
Patrzàc na ca∏okszta∏t b∏ogos∏awieƒstw „Kazania na górze” wyraênie widaç, ˝e sformu∏owane zosta∏y wymogi, którym sprosta∏ tylko jeden, a mianowicie Jezus Chrystus. Dla
grzesznego cz∏owieka „Kazanie na górze” s∏u˝y przede wszystkim do tego, aby pozna∏ w∏asnà niemoc co do sprostania
wymaganiom Bo˝ym i ca∏kowicie zawierzy∏ si´ ∏asce Bo˝ej.

Kim sà ubodzy w duchu?
(Ew. Mateusza 5, 3)
Pierwsze b∏ogos∏awieƒstwo brzmi: „B∏ogos∏awieni ubodzy
w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios”. Tu cz´sto
budzi si´ pytanie, jakie jest znaczenie s∏ów „ubodzy w duchu”, tym bardziej, ˝e zwrot ten w tym kontekÊcie wyst´puje
tylko w Ewangelii Mateusza. W tym b∏ogos∏awieƒstwie
mo˝na rozpoznaç wskazówk´ na s∏owa proroka Izajasza: „Bo
tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wynios∏y, który króluje
wiecznie, a którego imi´ jest "Âwi´ty": Króluj´ na wysokim i
Êwi´tym miejscu, lecz jestem te˝ z tym, który jest skruszony i
pokorny duchem, aby o˝ywiç ducha pokornych i pokrzepiç
serca skruszonych”. (Izajasza 57, 15; por. te˝ 66, 2) Przez
„Ubogich w duchu” nie nale˝y rozumieç niewykszta∏conych
lub nieuprzywilejowanych, ale upokorzonych, uni˝onych,
pobitych. Akurat oni, którzy nie majà zbytnio powodu do
nadziei, sà adresatem Bo˝ych obietnic, a nie ci, którzy
uwa˝ajà, ˝e majà prawo do udzia∏u w Królestwie Bo˝ym.
(por. Ew. Mateusza 7, 21-23) Je˝eli dziÊ mówimy o „ubogich
w duchu”, to mamy na myÊli tych, którzy sà Êwiadomi swojej
9
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Jedność
w udoskonalaniu!
Apostoł okręgowy Fehlbaum z wnuczką

datkowe koszty, na które cz´stokroç nie wystarczajà
ofiary wiernych, nie mówiàc ju˝ choçby o kosztach
utrzymania miejscowych cmentarzy.
Nowoapostolscy chrzeÊcijanie nie sà tylko biernymi
konsumentami, ale aktywnie zaanga˝owanymi w
˝ycie w wierze. JednoÊç w udoskonaleniu wià˝e si´
tak˝e z praktycznà solidarnoÊcià. Ka˝dy oddaje cz´Êç
z darów, które otrzyma∏ od Boga, na przyk∏ad swój
czas i si∏´ do s∏u˝enia w dziele Bo˝ym, do Êpiewania w
chórze, do nauczania dzieci i m∏odzie˝y, dzia∏ania
jako s∏uga Bo˝y, a tak˝e do sprzàtania koÊcio∏ów i
strojenia o∏tarzy. Wszyscy pomagajà i tworzà jednoÊç,
realizujàc ró˝ne pi´kne zadania w zborze. Poza
ofiarami czasu i si∏ wa˝ne sà te˝ finansowe ofiary.
Kto oddaje coÊ Bogu, ten zostaje obficie b∏ogos∏awiony – to jest moje przekonanie w wierze. Niezale˝nie, czy ktoÊ jest bogaty, czy biedny, decydujàce jest to,
˝e ka˝dy sk∏ada ofiar´ wed∏ug swoich mo˝liwoÊci.
SolidarnoÊç braci i sióstr w Azji Mniejszej zapewni∏a
utrzymanie zboru w Jerozolimie. Je˝eli wszyscy
b´dziemy sk∏adaç ofiary, to pozwolimy KoÊcio∏owi
wywiàzywaç si´ ze swoich zadaƒ i prze˝yjemy to, co
prze˝yli wierni w pierwszym czasie apostolskim: „A u
tych wszystkich wierzàcych by∏o jedno serce i jedna
dusza”. (Dz. Ap. 4, 32) Czy mo˝e byç coÊ pi´kniejszego ni˝ prze˝ywanie takiej jednoÊci w udoskonalaniu,
ni˝ wspó∏dzia∏anie i anga˝owanie swoich darów i si∏
dla Pana?

Tylko wtedy mo˝emy wspólnie dostàpiç udoskonalenia, gdy z nadziejà i gotowoÊcià czekamy na bliskie
ponowne przyjÊcie Pana. Przekonanie, ˝e nasz Pan
przyjdzie, wzbudza w nas wiele radoÊci i nape∏nia
ufnoÊcià. Udoskonalenie wymaga od ka˝dego tak˝e
ofiarnoÊci i poÊwi´cenia dla dzie∏a Bo˝ego. W
jednoÊci zabiegajmy o udoskonalenie i dokoƒczenie
w wierze.
Do mojego obszaru dzia∏ania jako aposto∏a okr´gowego nale˝y pi´tnaÊcie krajów europejskich – od
Hiszpanii na zachodzie a˝ do Mo∏dawii na wschodzie,
od Szwajcarii na pó∏nocy a˝ do W∏och na po∏udniu.
Pod wzgl´dem gospodarczym jest to pe∏na paleta, od
stanu ubogiego do bogato uprzemys∏owionego. Obszar, na którym ˝yje oko∏o 50 000 wiernych, charakteryzujà te˝ ró˝ne mentalnoÊci, kultury i j´zyki.
KoÊcio∏y terytorialne Szwajcaria i Austria poza
odpowiedzialnoÊcià za w∏asne zbory majà te˝ pi´kne
zadanie wspomagaç misyjnie trzynaÊcie innych regionów, zapewniajàc tam wiernym b∏ogos∏awiony
rozwój w wierze poprzez wsparcie duszpasterskie i administracyjne.
W wielu krajach nasi bracia i siostry potrzebujà si∏y
i odwagi do wyznawania wiary. Muszà si´ tam zmagaç
z przeciwnoÊciami spo∏ecznymi i religijnymi, a tak˝e
tradycjami rodzinnymi. Nie zawsze jest to proste. Oto
pewien przyk∏ad:
Tu i tam nasi bracia i siostry sà zastraszani i
dyskryminowani poprzez zakaz chowania swoich
bliskich na lokalnych cmentarzach. W takich miejscach otworzyliÊmy w∏asne cmentarze. Dotkliwe
ubóstwo zmusza wielu m´˝czyzn do szukania chleba
za granicà. Nagle zbór pozostaje bez s∏ug Bo˝ych i
przez pewien czas wymaga opieki ze strony duszpasterzy z innych zborów. To pociàga za sobà do-

Markus Fehlbaum

Apostoł okręgowy Markus Fehlbaum urodził się 19 września 1951
roku.Apostołem został ustanowiony 25 listopada 2007 roku,a od 6 kwietnia
2008 roku jako apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny Szwajcaria.
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Błogosławiony urlop
rogu przy stole przy lampce wina i tak wieczór za
wieczorem. Pewnego dnia nawiàza∏ rozmow´ z braçmi i siostrami i zapyta∏ skàd majà tyle radoÊci. Bracia
i siostry opowiedzieli o swojej wierze i nadziei na ponowne przyjÊcie Chrystusa, co nadaje ich ˝yciu treÊç i
sens.
Nast´pnego wieczoru ów starszy pan zaprosi∏ oba
ma∏˝eƒstwa do siebie do domu, poniewa˝ jego ˝ona
tak˝e chcia∏a si´ dowiedzieç o êródle ich radoÊci. Urlopowicze zostali mile przyj´ci, stó∏ by∏ uroczyÊcie nakryty, a gdy zasiedli do sto∏u, to kap∏an si´ zapyta∏, czy
mo˝e podzi´kowaç za wszystkie dary krótkà modlitwà. Gospodarz nie tylko si´ zgodzi∏, ale zauwa˝y∏, ˝e
w jego domu jeszcze nigdy si´ nie modlono. Po modlitwie jego oczy by∏y nape∏nione ∏zami.
Wszyscy sp´dzili pi´kny wieczór. Bracia i siostry
mówili o swojej wierze i zwiàzanych z nià prze˝yciach.
Gospodarz przeprosi∏ na chwil´ wszystkich obecnych,
poniewa˝ chcia∏ coÊ znaleêç. Po trzydziestu minutach
wróci∏ trzymajàc w r´ku Bibli´. Poprosi∏, aby w PiÊmie
Âwi´tym odszukali wersety, o których wczeÊniej
rozmawiali. Przy tym odpowiadali na wiele pytaƒ.
Urlopowicze zaprosili gospodarzy (ojca, matk´ i
córk´) na kolejne nabo˝eƒstwo. Zaproszenie nie
tylko przyj´li, ale te˝ z niego skorzystali. Bracia i siostry przedstawili swoich goÊci
przewodniczàcemu zboru, który w póêniejszym czasie ich odwiedza∏ duszpastersko. Po up∏ywie szeÊciu miesi´cy pewnego
dnia ten pan zatelefonowa∏ do
urlopowiczów i powiedzia∏, ˝e
ca∏a trójka zosta∏a przyj´ta do
KoÊcio∏a, zaÊ po roku wszyscy
zostali piecz´towani Duchem
Âwi´tym. Patrzàc wstecz brat i
siostra Cegielscy stwierdzili: „To
by∏ b∏ogos∏awiony urlop”.

Na poczàtku roku brat i siostra Cegielscy planowali swoje letnie wakacje. Zdecydowali si´ na wyjazd w
góry. W kolejnych tygodniach studiowali prospekty i
analizowali oferty.
W pewien piàtek wieczorem odwiedzi∏ ich kap∏an.
Podczas rozmowy ma∏˝onkowie opowiedzieli o swoich planach urlopowych. Kap∏an utwierdzi∏ ich w
przekonaniu, aby wyjechaç w góry.
W niedziel´ po nabo˝eƒstwie kap∏an powiadomi∏
brata i siostr´ Cegielskich, ˝e wieczorem chcia∏by ich
odwiedziç wraz ze swojà ˝onà. By∏o to coÊ niezwyk∏ego – w ciàgu kilku dni dwukrotne odwiedziny kap∏ana? Podczas spotkania oba ma∏˝eƒstwa radoÊnie z
sobà rozmawia∏y, gdy nagle kap∏an zapyta∏ obecnych,
co by sàdzili o wspólnym wyjeêdzie na urlop. Wszyscy
przystali na t´ propozycj´ i niebawem te˝ ustalono cel
podró˝y. Zakwaterowanie w pi´knym pensjonacie z
ma∏ym ogrodem, w którym te˝ mo˝na spo˝ywaç posi∏ki przy ∏adnej pogodzie. Niedaleko te˝ by∏ nasz koÊció∏, dziesi´ç minut pieszo. Czego wi´cej by∏o potrzeba?
Nasta∏ radoÊnie oczekiwany urlop. Dni sp´dzano
na licznych w´drówkach górskich. Wieczorem w
ogrodzie spo˝ywano kolacje. Nie by∏o tam wielu innych goÊci, tylko pewien starszy pan, który siedzia∏ w

Masyw górski Zugspitze w Niemczech
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Afryka / Europa
Trzech braci prezentuje materiał nauczania
dla młodzieży, opracowany dla Demokratycznej Republiki Konga i Burundi. Podręcznik
nosi tytuł: „Moi aussi” (Ja też chcę)

Tanzania: Pierwsze odwiedziny

Demokratyczna Republika
Konga: Nauczanie m∏odzie˝y
W sobot´ 14 lutego br. w Mbuji
Mayi zebrali si´ opiekunowie
m∏odzie˝y z prowincji Kasai Wschodnie. Biskupi Jean-Bernard
Miteo (Dem. Rep. Konga) i Christian Merli (Francja) przedstawili
materia∏ edukacyjny dla m∏odzie˝y i wyjaÊnili, w jaki sposób nale˝y
go wykorzystywaç pracujàc duszpastersko z m∏odzie˝à. Ksià˝ka
„Moi aussi” (Ja te˝ chc´) oparta jest na programie nauki konfirmacyjnej i zosta∏a specjalnie opracowana dla m∏odzie˝y w Dem. Rep.
Konga i Burundi. Nast´pnego dnia, w niedziel´ 15 lutego, odby∏o si´
nabo˝eƒstwo z udzia∏em 2000 m∏odzie˝y.

Aposto∏ okr´gowy Leonard Kolb (USA) po
powo∏aniu na ten urzàd po raz pierwszy odwiedzi∏
wschodnioafrykaƒskie kraje Tanzani´ i Keni´. 19
stycznia 2009 roku w Dar es Salaam spotka∏ si´ z
aposto∏em okr´gowym pomocniczym Shadrekiem
Lubasi i tanzaƒskimi aposto∏ami. Na nabo˝eƒstwie w
Dar es Salaam uczestniczy∏o 321 braci i sióstr oraz
goÊci. Nast´pnie aposto∏ okr´gowy wraz z aposto∏em
okr´gowym pomocniczym udali si´ do Nairobi
(Kenia). Tam odby∏o si´ spotkanie aposto∏ów,
nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y z 775 uczestnikami, a
tak˝e nabo˝eƒstwo zborowe, w którym wzi´∏o udzia∏
1225 osób. Na tym nabo˝eƒstwie zosta∏y te˝
piecz´towane trzy dusze. Na zakoƒczenie podró˝y
odby∏ si´ uroczysty koncert.

Grecja: Pierwsza wizyta nowego aposto∏a
W dniach od 6 do 9 lutego br. aposto∏ Jens Lindemann (Hesja) po raz pierwszy
odwiedzi∏ braci i siostry w Grecji. Przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w Salonikach,
Atenach i Iraklionie. Spotka∏ si´ te˝ ze s∏ugami, a na jednym z nabo˝eƒstw
ustanowi∏ diakona. Na spotkaniach zborowych okazj´ do lepszego wzajemnego
poznania si´ mieli bracia i siostry, jak równie˝ ich nowy aposto∏. Do chwili
powo∏ania na urzàd aposto∏a okr´gowego 11 stycznia 2009 roku, Grecj´ obs∏ugiwa∏ aposto∏ Bernd Koberstein.

Austria/Czechy: Uroczyste nabo˝eƒstwa
Reutte, Salzburg, Linz i Gmunden w Austrii, a tak˝e Chluczyn, Praga i Nejdek w Czechach, to zbory, które w dniach od 12 do
16 lutego 2009 roku odwiedzi∏ aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum (Szwajcaria).

Francja: Chór m´ski Êpiewa w ratuszu
„Le Maenneles”, chór sk∏adajàcy si´ z braci z Alzacji, 19 lutego br. wystàpi∏ przed szczególnà
publicznoÊcià. Na zaproszenie burmistrza Rolanda Riesa zaÊpiewali hymn Beethovena „An die
Freude” w strasburskim ratuszu podczas kolacji 44 uczestników kongresu francuskiego Czerwonego
Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca.

Zdjęcie tytułowe: Chór i orkiestra nastrajają ponad 1000 uczestników na nabożeństwo
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